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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την ισότητα ανδρών-
γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων
(2010/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες της επιτροπής για τη μέτρηση της οικονομικής απόδοσης και 
της κοινωνικής προόδου, η οποία δημιουργήθηκε το 2008 με πρωτοβουλία της γαλλικής 
κυβέρνησης,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ανάπτυξη (UNDP) σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρώπινων όντων το 1995 που 
αφιερώνεται στη μελέτη της επανάστασης της ισότητας μεταξύ των φύλων,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νεότητα το 
2003 και κυρίως το κεφάλαιό της 7 που αφιερώνεται στην εγκληματικότητα των νέων,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση του ΠΟΥ του 2002 σχετικά με τη βία και την 
υγεία,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του ΟΟΣΑ του 2005 με τίτλο: Αύξηση του ευκαιριών 
του καθένα, για μια ενεργό κοινωνική πολιτική προς όφελος όλων, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του ΟΟΣΑ του 2001 με τίτλο: Για την ευζωΐα των εθνών, 
ο ρόλος του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, 

– έχοντας υπόψη τις προπαρασκευαστικές εργασίες της έκθεσης της Γαλλικής Προεδρίας 
του G20 σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Επιτρόπου για τα δικαιώματα του ανθρώπου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 19ης Ιουνίου 2009 με τίτλο: "Les enfants et la justice des 
mineurs: Pistes d'améliorations", CommDH/IssuePaper (2009),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου της Ένωσης 17593/09 CRIMORG 187 της 
15ης Δεκεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης της εγκληματικότητας 
που υπάγεται στην ΓΔ JUST της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πρόληψη της εγκληματικότητας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2004)165),

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Βελτίωση της ψυχικής υγείας του 
πληθυσμού. Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση" (COM(2005)484) το οποίο αναφέρεται κυρίως στο δημόσιο κόστος με το οποίο 
επιβαρύνονται τα ποινικά και δικαστικά συστήματα από τις διαταραχές συμπεριφοράς 
των παιδιών,
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας" (COM(2008)800) και το σχετικό ψήφισμά του της 11ης 
Μαρτίου 2009, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "ΑΕΠ και πέρα από αυτό. Η 
μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο" (COM(2009)433 τελικό) και τις 
σχετικές θεσμικές εξελίξεις (www.beyond-gdp.eu),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
με τίτλο "Η πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο 
ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση"1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την εγκληματικότητα των νέων και το ρόλο 
των γυναικών, της οικογένειας και της κοινωνίας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2010),

Πλαίσιο των προθέσεων του ψηφίσματος

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά νοιάζεται για τους εφήβους της και φοβάται γι' αυτούς 
ή ενίοτε τους φοβάται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκεί να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο 
με τον οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τους εφήβους της για να αξιολογήσει τις ηθικές 
αξίες της και ότι "χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί", με άλλα λόγια ότι η 
εκπαίδευση των νέων από τους γονείς τους στο πλαίσιο της οικογένειας ενίοτε απαιτεί μια 
κατάλληλη πλαισίωση, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έγνοια δεν είναι νέα και ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
ότι πρόκειται, σύμφωνα με τα κράτη μέλη, για μια μειονότητα των νέων - οι περισσότεροι 
από τους εφήβους επιτυγχάνουν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα να περάσουν από 
την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση - και ότι πρέπει εξάλλου σήμερα να ρίξουμε φως 
στην αυξημένη ποικιλομορφία των εγκληματικών συμπεριφορών και να λάβουμε επίσης 
υπόψη τη μη συνειδητοποίηση και την ιδιαίτερα ελλιπή γνώση των ενηλίκων στον εν 
λόγω τομέα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά πλέον μόνον τις πράξεις 
βίας έναντι άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι σέκτες ή 
ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη αφύπνιση της 

                                               
1 ΕΕ C 110 της 9.5.2006, σ. 75.
2 Α6-0212/2007 / Ρ6 _ΤΑ-PROV (2007)0283 της 21ης Ιουνίου 2007.
3 ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σ. 112.
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σεξουαλικότητας και την πορνογραφία που προωθούνται κυρίως από το Διαδίκτυο, τα 
επικίνδυνα παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το "Jackass", το "happy slapping", 
τα φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα προϊόντα που καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται 
με ένεση, τις σωματικές αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση της ανορεξίας, υπερβολές των 
οποίων οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα αρχιτέκτονες και θύματα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υπερβολές είναι ακόμη πιο ανησυχητικές διότι συχνά 
διευκολύνονται από τις νέες τεχνολογίες χάρη στις ανωνυμία την οποία προσφέρουν και 
τη συνακόλουθη ατιμωρησία, καθώς και από τον ελεύθερο χρόνο τον οποίο διαθέτουν 
πολλοί έφηβοι, αφού η εφηβεία έχει καταστεί περίοδος ζωής η οποία ξεκινάει νωρίτερα 
και τελειώνει ενίοτε πέραν της επίσημης ηλικίας της ωριμότητας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεανικές συμπεριφορές παραβίασης των κανόνων ή οι 
βιαιότητες των νέων έναντι άλλων αποτελούν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος στο οποίο 
κάθε συνιστώσα πρέπει να εμβαθύνει ατομικά προτού συνδέσει μεταξύ τους τους 
διάφορους παράγοντες, φέρνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο φως το σύνθετο χαρακτήρα 
του θέματος και τις προσεγγίσεις επίλυσης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη διαφορών στην αξιολόγηση της προβληματικής ανάλογα 
με τα κράτη μέλη, τις ατομικές ή συλλογικές πεποιθήσεις, τις κοινωνικές εξελίξεις, τις 
κατηγορίες παράβασης, τα δείγματα και τις μεθοδολογίες των μελετών, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι το κοινοτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων δεν 
μπορεί να συγκεντρώνει τις πολιτικές δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα αλλά ότι η 
Ένωση θα μπορούσε, αντίθετα, να υποστηρίξει περαιτέρω τις διάφορες εθνικές 
πρωτοβουλίες με τη διάθεση προϋπολογισμών για προγράμματα που εφαρμόζονται από 
τις κυβερνήσεις, τους ΜΚΟ ή τα δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών: "κάθε 
άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος" ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάστασή 
του και κάθε πολίτης θα πρέπει, κατά συνέπεια, να μπορεί να δράσει για το δικό του καλό 
και για το καλό του άλλου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να 
αγωνίζονται για να καταστούν η πλέον δυναμική οικονομία στον κόσμο που θα βασίζεται 
στη γνώση, ενώ οι προτεραιότητες έχουν μεταστραφεί στην ανάγκη για μια οικονομία 
που θα βασίζεται στην κοινή λογική, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική ευθύνη στη διαμόρφωση των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να 
προσεγγισθεί ως διακύβευμα κοινωνικής συνοχής με οικονομικούς όρους, προκειμένου 
να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο συσχετισμός μεταξύ των πολιτικών της ισότητας 
ευκαιριών, της αποτελεσματικής άσκησης της γονικής εξουσίας και της καταπολέμησης 
της εγκληματικότητας των νέων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της 
γονικής ευθύνης για την ανάπτυξη του παιδιού και τη διαμόρφωση των ανθρώπινων και 
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κοινωνικών ικανοτήτων του, καθώς και τη σπουδαιότητα της γονικής επαγρύπνησης και 
δέσμευσης στην καταπολέμηση των νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή 
των βιαιοτήτων έναντι άλλων, και ότι διαπιστώνεται, αντίθετα, ότι αυτοί οι ίδιοι 
οργανισμοί δεν θέτουν με την ίδια ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων υλικών 
συνθηκών στην αποτελεσματικότητα της γονικής εξουσίας χωρίς άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις των γυναικών και των ανδρών στην αγορά απασχόλησης και χωρίς να 
τιμωρούνται από μια λανθάνουσα επισφάλεια στα εθνικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, κατά τρόπο άμεσο ή με μεταγενέστερες συνέπειες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, 
από τους μαθητευόμενούς τους ή από τους νέους επαγγελματίες όχι μόνο τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες, αλλά επίσης "ελαστικές ικανότητες" όσον αφορά τις 
ανθρώπινες και κοινωνικές ικανότητες, χωρίς οι πολιτικοί οργανισμοί να αντιμετωπίζουν 
με την ίδια ειλικρίνεια το άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος που είναι σύμφυτο στις 
επενδύσεις στην κατάρτιση των μελλοντικών γενεών με αυτές τις ικανότητες, ενώ κάθε 
άλλη επένδυση προς όφελος του κοινού καλού συνήθως μετράται μέσω του ΑΕΠ,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την τάση να υπόκεινται οι άνδρες και οι γυναίκες στις διαρκώς 
μεγαλύτερες απαιτήσεις μιας κακώς ελεγχόμενης ευελιξίας με ασφάλεια την οποία 
επιβάλλει η αγορά απασχόλησης με το πρόσχημα μιας μεγαλύτερης απόδοσης, η οποία 
θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
ακολουθείται μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
ανθρώπων στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεών τους, ευνοώντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
την ατομική και τη συλλογική συνείδηση, ελευθερία και ευθύνη,

Γονική ευθύνη, διαμόρφωση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών 
γενεών και καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, η μητρότητα και η παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας και ειδικής πρόνοιας 
και ότι οι γονείς έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να επιλέξουν το είδος 
εκπαίδευσης που θα δώσουν στα παιδιά τους, 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο περιβάλλον 
κοινωνικοποίησης του παιδιού, της αντίληψής του για τον κόσμο και των συμπεριφορών 
του, δεν αποτελεί πλέον σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον ούτε και πάντοτε το 
πλέον καθοριστικό, 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να καταταγούν σε γενικές κατηγορίες οι αιτίες οι 
οποίες οδηγούν έναν ανήλικο να υιοθετήσει εγκληματική συμπεριφορά, στο μέτρο που η 
διαδρομή που τον οδηγεί σε μορφές συμπεριφορών κοινωνικά αποκλίνουσες και τελικά 
εγκληματικές, εξηγείται σε κάθε περίπτωση από ατομικές και ειδικές περιστάσεις οι 
οποίες αντιστοιχούν σ' αυτό που έχει ζήσει και στους βασικούς πόλους γύρω από τους 
οποίους αναπτύσσεται κάθε παιδί και κάθε έφηβος, δηλαδή η οικογένεια, το σχολείο, οι 
γύρω, καθώς και σε ένα ευρύτερο επίπεδο το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
ζει,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 
οργανώνεται βασικά κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ζωής του μέσω της σχέσης 
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κυρίως με τη μητέρα, τον πατέρα ή το ενήλικο άτομο που έχει τη φροντίδα του παιδιού,

Αναγκαίες υλικές συνθήκες για την εξασφάλιση της ατομικής ελευθερίας και της γονικής 
ευθύνης στη διαμόρφωση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών 
γενεών καθώς και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά με το θέμα 
της εργασίας στο σπίτι, πάνω στην έννοια της διάκρισης που συνδέεται με τη διαφορά 
μισθών (gender pay gap) η οποία επηρεάζει τη χορήγηση των αδειών μητρότητας, 
πατρότητας, γονικής και οικογενειακής άδειας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές οι 
διακρίσεις αποτελούν μορφές διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έννοια της 
πολλαπλής διάκρισης υπό το πρίσμα των δεικτών του ΑΕΠ,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθεί ο λόγος στους εφήβους προκειμένου να τους 
επιτρέψει να εκφράσουν τις προσδοκίες τους έναντι της κοινωνίας, για να αποφευχθεί μια 
τυφλή και χωρίς περίσκεψη πολιτική ασφάλειας, όπως καταδεικνύει το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα "Γνωρίζετε που είναι το παιδί σας τώρα;" που έθεσε σε εφαρμογή η 
κυβέρνηση της Σλοβακίας για την ευαισθητοποίηση των γονέων ως εργαλείο πρόληψης,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες του Παγκόσμιου Κινήματος των Μητέρων οι οποίες 
επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα του να ζητείται από τις μητέρες οι οποίες ζουν σε 
προβληματικές συνοικίες να συμμετέχουν στενά στην εκπόνηση, στην εφαρμογή, στην 
εκτέλεση και στην αξιολόγηση των κρατικών πολιτικών για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα στοχεύει ειδικότερα στο συσχετισμό μεταξύ 
των διαφόρων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της ισότητας ευκαιριών και 
της αποτελεσματικής άσκησης της γονικής ευθύνης καθώς και του αντικτύπου τους στην 
ατομική ελευθερία και ευθύνη, στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, στη διαμόρφωση 
του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών γενεών και στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων,

Πρόταση πρωτοβουλιών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα

Να κάνουμε ορατό το αόρατο

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναφέρουν σαφώς στις εθνικές στατιστικές τους το κόστος 
που επιβάλλεται στην κοινωνία σε σχέση με την εγκληματικότητα των νέων λόγω 
έλλειψης άσκησης της γονικής ευθύνης· 

2. ενθαρρύνει την Eurostat να συνεχίσει την ανάπτυξη δεικτών για να καταστεί ορατή η 
μακροπρόθεσμη συμβολή στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία των κρατών μελών 
πέραν του ΑΕΠ, σε μη ορατούς οικονομικούς όρους, των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων·

3. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς να δημοσιεύσουν 
μακροοικονομικές έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο της αποτελεσματικής γονικής 
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ευθύνης για τη διαμόρφωση των ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων των 
μελλοντικών γενεών υπό το πρίσμα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας των νέων·

4. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη ανάλυσης του αντικτύπου όσον αφορά τις 
συνέπειες, κυρίως δημοσιονομικές, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαδικασιών 
με βάση την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) η οποία θα 
επιτρέψει να αξιολογηθεί η ορθότητα, η αποτελεσματικότητα, η διαχρονικότητα και η 
χρησιμότητα αυτών όσον αφορά τη σχέση κόστος/προστιθέμενη αξία, όπως άλλωστε 
αυτό αποτελεί τον κανόνα για κάθε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική·

5. ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει στις πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις της μια 
ανάλυση επιπτώσεων η οποία θα καταδείξει το ενδεχόμενο μιας νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ των γενεών και την αποτελεσματικότητα της 
οικογενειακής ευθύνης, μέσω μιας ανάλυσης του κόστους και των πλεονεκτημάτων 
μακροπρόθεσμα·

6. ενθαρρύνει τη Γαλλική Προεδρία του G-20 στο διάβημά της όσον αφορά τις κοινωνικές 
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και συγχαίρει την εισηγήτρια κ. Christine Boutin για τα 
διαβήματα στα οποία προέβη κατά την εκπόνηση της έκθεσης·

Ένα ανανεωμένο πολιτικό όραμα

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να ανοίξουν τη συνεργασία με τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών στις ενώσεις που εκπροσωπούν γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις γονέων, 
στους εκπαιδευτές, στους κοινωνικούς λειτουργούς, στις αναγνωρισμένες εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς 
και στην αστυνομία·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης και 
κοινωνικής επανένταξης για τους νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν μια δικαστική 
πολιτική "μηδενικής ανοχής" έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό 
καθεστώς τους, οι οποίο παρακινούν τους εφήβους στην εγκληματικότητα, κυρίως 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, στην κάνναβη και σε άλλα
προϊόντα τα οποία καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση·

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, 
να ξεκινήσει μια επανεξέταση των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακού και 
επαγγελματικού βίου που θα εγγυάται ότι το άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος που 
συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της γονικής ευθύνης δεν θα επιβαρύνει τις 
επιχειρήσεις αλλά το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συμπεριφορές 
που συνιστούν διακρίσεις εντός της επιχείρησης και να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματικότητα της γονικής ευθύνης·

10. υπενθυμίζει ότι μια πολιτική με επίκεντρο την οικογένεια, η οποία προσεγγίζει 
διαφορετικές πολιτικές (π.χ. κοινωνική, εκπαιδευτική, δημοσιονομική πολιτική, καθώς 
και το ποινικό δίκαιο, κ.λπ) και από τη σκοπιά της οικογένειας, αποτελεί κύριο μέσον για 
το συντονισμό των προσπαθειών που στοχεύουν στην πρόληψη της εγκληματικής 
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συμπεριφοράς των νέων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή καινοτόμους πολιτικές 
που θα αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού ρόλου των μελών της 
οικογένειας τα οποία αποφασίζουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών γενεών, επικεντρώνοντας κατ' αρχάς την 
προσοχή στον αναντικατάστατο ρόλο των ηλικιωμένων ατόμων που εξέρχονται από την 
επίσημη αγορά απασχόλησης αλλά που μπορούν πάντοτε να συμβάλλουν με τη μετάδοση
αξιών αλλά και γνώσεων ταυτόχρονα επαγγελματικών και ανθρώπινων, στην άνθηση και 
στην ανεπίσημη μαθητεία των νέων γενεών· ζητεί οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται βάσει της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών να περιλαμβάνονται 
μεταξύ των κύριων παραγόντων στην πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων·

12. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα επιχειρησιακά
προγράμματα που ξεκινά η Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις 
οικογένειες· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει την ανάπτυξη εργαλείων για 
συστηματικοποίηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της έρευνας στον εν λόγω 
τομέα·

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες και οι 
άνδρες να μπορούν να επιλέξουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να 
συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο προκειμένου να υλοποιήσουν 
καλύτερα τη γονική ευθύνη τους·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην περιορίζουν πλέον τις πολιτικές δράσεις 
ισότητας ευκαιριών και συνδυασμού μεταξύ των επαγγελματικών φιλοδοξιών και του 
οικογενειακού σχεδιασμού μόνο στις γυναίκες, αλλά να ανταποκρίνονται επίσης στις 
ανάγκες και στις δυνατότητες των ανδρών/πατέρων στον εν λόγω τομέα·

Καταλληλότητα της αγοράς απασχόλησης

15. είναι πεπεισμένο ότι οι νέες δυναμικές της αγοράς απασχόλησης θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν τα περάσματα μεταξύ των διαφόρων σταδίων του επαγγελματικού βίου· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βασίσουν τις μελλοντικές πολιτικές 
απασχόλησης στον κύκλο της ζωής·

16. υπογραμμίζει ότι κάθε εργαζόμενος ο οποίος επιθυμεί να διακόψει ή να μειώσει τη 
δραστηριότητά του προς όφελος της αποτελεσματικής εφαρμογής της γονικής ευθύνης 
του θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται ενός ελαστικού ωραρίου εργασίας· καλεί, 
συνεπώς, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε μια περισσότερο βολονταριστική 
συνεργασία και τις δημόσιες αρχές σε μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ελαστικότητα στις 
προβλέψεις των προϋπολογισμών τους όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών 
και των ανδρών, κυρίως προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην 
απασχόληση μετά από μια περίοδο που αφιέρωσαν στην αποτελεσματική εφαρμογή της 
γονικής ευθύνης, ενθαρρύνοντας πολιτικές επανένταξης στην αγορά εργασίας 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επανεύρουν μια οικονομική ανεξαρτησία·
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18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη 
τις οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την αποτελεσματική εφαρμογή της 
γονικής ευθύνης, και κυρίως το κόστος της φύλαξης των παιδιών, χάρη σε ένα 
φορολογικό καθεστώς ή σε ένα σύστημα φορολογικής ελάφρυνσης·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και το σχετικό 
έγγραφο μελέτης στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Eurostat, στο Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας, στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς οργανισμούς στατιστικής στα 
κράτη μέλη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο γερμανός εγκληματολόγος Christian Pfeiffer, εμπειρογνώμονας που προσκλήθηκε σε 
δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών η οποία ήταν αφιερωμένη στη 
μελέτη της εγκληματικότητας των νέων1, καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της γονικής 
επένδυσης στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων μπορούν να είναι ταχείες. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του οι γονείς συμβάλλουν κατά το μεγαλύτερο διάστημα στην 
πρόληψη της εγκληματικότητας εάν, ως πρώτα πρότυπα ταύτισης, ανταποκρίνονται με προσοχή 
και ευαισθησία στις ανάγκες φροντίδας και προσήλωσης του βρέφους. (...) Και για τους νέους 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι απαραίτητη η παρουσία ενηλίκων που λειτουργούν με προσήλωση. 
Εάν οι ενήλικοι δεν είναι παρόντες στη ζωή των νέων, δεν είναι δυνατόν να διδαχθούν αξίες 
των ενηλίκων όπως η αυτοπεποίθηση, η ατομική πειθαρχία, η ευγένεια, ο αμοιβαίος σεβασμός, 
η υπομονή, η γενναιοδωρία και η συναισθηματική κατανόηση.

Η αποτελεσματικότητα της γονικής ευθύνης για την πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων απορρέει - μεταξύ άλλων παραγόντων ποικίλης σπουδαιότητας - από την υλική 
δυνατότητα που προσφέρεται στους πατέρες και στις μητέρες να είναι παρόντες εντός του 
οικογενειακού κυττάρου στο πλευρό των παιδιών τους. Η παρούσα έκθεση εντάσσεται σ' 
αυτόν τον προβληματισμό. Βασίζεται στην ύπαρξη μιας συμπτωματικής σχέσης, εμπειρικά 
αισθητής και επιστημονικά αποδεδειγμένης, μεταξύ των νεανικών συμπεριφορών 
παραβίασης των κανόνων και απόρριψης της εξουσίας ακόμα και βιαιοτήτων έναντι άλλων, 
και των αναγκαίων υλικών συνθηκών στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων (που 
ορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις) και των ανθρώπινων ικανοτήτων (που ορίζουν τις γνώσεις, 
τα προσόντα, τις ατομικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που προάγουν την προσωπική,  
κοινωνική και οικονομική ευτυχία) των εφήβων. Οι επικίνδυνες νεανικές συμπεριφορές 
στοχεύουν στην πραγματικότητα στο να παραβιάσουν τους θεσπισμένους κανόνες της 
κοινωνίας, και αυτό αποτελεί έναν τρόπο καταγγελίας των αδικιών της, των ανισοτήτων της, 
της υποκρισίας της.

Η οικογένεια αποτελεί ακόμη την καλύτερη προστασία κατά του κινδύνου της 
εγκληματικότητας των νέων; Τί λένε οι διεθνείς οργανισμοί στο θέμα του δεσμού μεταξύ του 
"παράγοντα οικογένεια", της γονικής ευθύνης και της εγκληματικότητας των νέων; Όλοι οι 
διεθνείς πολιτικοί και οικονομικοί οργανισμοί υπογραμμίζουν σήμερα τη διαρκώς και 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα της γονικής ευθύνης στην ανάπτυξη του εφήβου και συνεπώς τη 
σπουδαιότητα της επαγρύπνησης και τη γονική δέσμευση στην καταπολέμηση των νεανικών 
συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων.

Αντίθετα, οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων διερωτώνται ακόμη λιγότερο συχνά 
όσον αφορά τις υλικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι άνδρες και οι 
γυναίκες να μπορούν πράγματι να επιτύχουν αυτό το ιδεώδες της αποτελεσματικής γονικής 
εξουσίας, χωρίς οι γυναίκες και οι άνδρες να υφίστανται ορατές ή μη ορατές διακρίσεις στην 
αγορά απασχόλησης, ή μια άμεση λανθάνουσα επισφάλεια ή μια μεταγενέστερη επίπτωση 
στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό δεν στερούνται νοήματος τα ακόλουθα ερωτήματα: οι πολιτικές ισότητας 
ευκαιριών συμβάλλουν πράγματι στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων μέσω 
                                               
1 Διοργανώθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 20 
Μαρτίου 2007 υπό την προεδρία της κ. Anna Záborská.
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της γονικής ευθύνης; Η ευελιξία με ασφάλεια η οποία χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά 
απασχόλησης προσφέρει πράγματι μεγαλύτερη ατομική ασφάλεια στους εργαζόμενους, 
κυρίως στα λιγότερα ειδικευμένα επαγγέλματα, και έναν καλύτερο συνδυασμό μεταξύ του 
οικογενειακού βίου τους και των επαγγελματικών τους σχεδίων; Ποιες πολιτικές και υλικές 
συνθήκες θα πρέπει να πληρούνται για να αποφεύγονται διακρίσεις στην αγορά απασχόλησης 
ή επισφάλεια των γυναικών και των ανδρών που αποφασίζουν ελεύθερα να ασχοληθούν με 
την ανάπτυξη των ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών; Οι 
πολιτικές του συνδυασμού μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου στοχεύουν σε μια 
πραγματική ισορροπία μεταξύ των δύο προσφορών μιας ίδιας επιλογής;

Στο μέλλον, κατ' αρχάς, η Eurostat θα πρέπει να αναπτύξει δείκτες που θα μετρούν τον 
ανθρώπινο πλούτο των εθνών πέραν του ΑΕΠ και να δημοσιεύει τους αριθμούς και τα 
στατιστικά στοιχεία για να καταδείξει την ορθότητα του εγχειρήματος. Όντως, χωρίς την 
υποστήριξη των στοιχείων κάθε πολιτική συζήτηση παραμένει υποθετική ακόμη και εάν 
παραδεχόμαστε την ανθρωπίνως αισθητή ανάγκη μιας πολιτικής δράσης. Προσπαθούμε 
σήμερα να υποτάξουμε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα σε ένα σύστημα δεικτών 
προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και να αξιολογηθεί η συμβολή στο κοινό 
καλό με όρους του ΑΕΠ. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα που ασκείται από τις γυναίκες 
και τους άνδρες που αποσκοπούν στην αναχαίτιση της εγκληματικότητας των νέων με την 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων και κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών ούτε
μετράται ούτε αξιολογείται. Κανένα στατιστικό στοιχείο των εθνικών συστημάτων 
λογιστικής καταχώρισης δεν καταγράφει αυτή τη δημιουργία αξιών η οποία όμως είναι απτή: 
οι ειδικοί της στατιστικής της εργασίας την αγνοούν. Χωρίς να καταγράφεται σε μια 
στατιστική, η επένδυση στην επαγρύπνηση και τη γονική δέσμευση στην καταπολέμηση των 
νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων δεν έχει 
ποτέ αναγνωρισθεί, ακόμη και αν όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν στην επιβεβαίωση της 
πραγματικής ύπαρξής τους στην καθημερινή ζωή.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πραγματοποίηση ανάλυσης επιπτώσεων 
σχετικά με τις συνέπειες, κυρίως δημοσιονομικές, που προκύπτουν από το σύστημα 
ενσωμάτωσης της διάστασης ανδρών-γυναικών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθότητα, η 
αποτελεσματικότητα, η διαχρονικότητα και η χρησιμότητα όσον αφορά τη σχέση 
κόστος/προστιθέμενη αξία, όπως άλλωστε αυτό αποτελεί τον κανόνα για όλες τις άλλες 
ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο (§ 43, Ρ7_ΤΑ(2010)0232). Αυτή η 
ανάλυση επιπτώσεων θα πρέπει να διασταυρωθεί με τα στατιστικά στοιχεία του 
Ευρωβαρομέτρου προκειμένου να γίνει γνωστή η πραγματική ανάγκη, και συνεπώς η 
ορθότητα της επένδυσης του κρατικού προϋπολογισμού όσον αφορά αυτές τις πολιτικές. 
Αυτή η ποιοτική μελέτη θα πρέπει επίσης να καταδείξει εάν η ενσωμάτωση της διάστασης 
άνδρες-γυναίκες οδηγεί τους πολίτες πράγματι σε μια ισόρροπη επιλογή και με ποιο κόστος 
για την κοινωνία.

Αντί για συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ότι η αναγνώριση με αριθμητικούς 
οικονομικούς όρους της επένδυσης των γυναικών και των ανδρών σε μέτρα που στοχεύουν 
στην αναχαίτιση της εγκληματικότητας των νέων με την ανάπτυξη των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών ως πραγματική επένδυση προς όφελος του 
κοινού καλού στις εθνικές στατιστικές του ΑΕΠ είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητή η 
προστιθέμενη αξία αυτής της δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω έλλειψης αποδείξεων της 
προστιθέμενης αξίας με αριθμητικούς οικονομικούς όρους, αυτή η επένδυση δεν αξιοποιείται 
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και οι πολιτικές της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών δεν την 
λαμβάνουν υπόψη. Είναι μια διαρθρωτική αδικία που πρέπει να καταπολεμηθεί.


